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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện/thị xã/thành phố trong tỉnh. 

 

Thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh (KCB), cung 

cấp dịch vụ y tế và Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập. Thời gian 

qua các địa phương đã vào cuộc và phối hợp thực hiện đạt kết quả tương đối tốt. Tuy 

nhiên, thời gian gần đây đã nổi lên các cơ sở KCB, cung cấp dịch vụ y tế mà không có 

Giấy phép hoạt động KCB hoặc không có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện 

cung cấp dịch vụ y tế hoặc cung cấp dịch vụ thẩm mỹ theo quy định pháp luật. Các cơ 

sở này hoạt động chủ yếu tại địa bàn thành phố, thị xã Kỳ Anh và tại các huyện: Kỳ 

Anh, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ; thậm chí có cơ sở qua kiểm tra không đăng ký 

tạm trú, tạm vắng mà vẫn hoạt động, vì vậy nguy cơ xẩy ra tai biến, rủi ro cho người 

dân là rất cao. Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động KCB, cung cấp 

các dịch vụ y tế an toàn cho người dân, Sở Y tế kính đề nghị UBND các huyện/thị 

xã/thành phố chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp lực lượng Công an và các cơ quan chức 

năng trên địa bàn: 

1. Rà soát, thống kê, nắm chắc các cơ sở KCB, cung cấp dịch vụ y tế, cung cấp 

dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn, tăng cường quản lý Nhà nước về KCB, cung cấp dịch 

vụ y tế đặc biệt là các cơ sở hoạt động không phép, hoạt động không đúng thời gian 

quy định, quảng cáo vượt quá phạm vi cho phép, cung cấp dịch vụ thẩm mỹ có sử 

dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các 

can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác). 

2. Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến cho người dân biết các hiểm 

họa, mối nguy cơ cao có thể xẩy ra trong quá trình thực hiện KCB tại các cơ sở không 

được cấp phép, cá nhân hành nghề không có chứng chỉ hành nghề KCB; cung cấp 

dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người trái 

quy định của pháp luật.  

3. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an và các lực lượng chức năng xử lý 

nghiêm các cơ sở có hành vi vi phạm trong quá trình KCB, cung cấp dịch vụ y tế, 

nhất là các cơ sở hành nghề không phép, hành nghề không đúng thời gian quy định, 

sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề, cung cấp dịch vụ thẩm mỹ 

có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người trái với quy định 

pháp luật. Đăng tải công khai các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong KCB, 

cung cấp dịch vụ y tế theo quy định để người dân biết, lựa chọn dịch vụ y tế an toàn. 
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4. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm 

túc Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh; tăng cường kiểm tra, 

chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hoạt động KCB trên địa bàn nhưng 

không có giấy phép hoạt động KCB theo quy định pháp luật; tổng hợp, báo cáo các tổ 

chức, cá nhân hành nghề KCB, cung cấp dịch vụ y tế nhưng chưa được cấp phép theo 

quy định pháp luật trên địa bàn về Phòng Y tế để có biện pháp xử lý và đăng tải công 

khai để người dân biết. 

Sở Y tế công khai danh sách các cơ sở KCB ngoài công lập đủ điều kiện hoạt 

động và danh sách các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ đã công bố được đăng tải trên Website 

của Sở Y tế: http://soyte.hatinh.gov.vn/danh-muc/quan-ly-hanh-nghe-y-duoc/quan-ly-

hanh-nghe-y/co-so-kcb-tu-nhan); http://soyte.hatinh.gov.vn/danh-muc/quan-ly-hanh-

nghe-y-duoc/cac-co-so-cong-bo.  

Vì sức khỏe người dân, kính đề nghị UBND các huyện/thị xã/thành phố quan 

tâm, chỉ đạo, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                             
- Như trên;                                                                             

- UBND tỉnh (báo cáo);                                                                                      

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Phòng NVY; 

- Lưu: VT, TTrS; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế;                                                                                   

Gửi văn bản giấy                                 
        

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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